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INFORMAŢII PERSONALE Pitea Ariana 

  

 Str. Roşiorii de Vede, nr. 1, Sector 6, Bucureşti  

  021.4029.622 

apitea@mathem.pub.ro, arianapitea@yahoo.com 

Sexul feminin | Data naşterii 05.10.1976 | Naţionalitatea  română 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
octombrie 2013-prezent  profesor universitar 

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 

Tipul sau sectorul de activitate: activitate didactică şi de cercetare 
octombrie 2012-octombrie 2013 conferenţiar universitar 

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 

Tipul sau sectorul de activitate: activitate didactică şi de cercetare 
octombrie 2008-octombrie 2012 lector universitar 

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 

Tipul sau sectorul de activitate: activitate didactică şi de cercetare 
octombrie 2003-octombrie 2008 asistent universitar 

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 

Tipul sau sectorul de activitate: activitate didactică şi de cercetare 
octombrie 2001-octombrie 2003 preparator universitar 

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 

Tipul sau sectorul de activitate: activitate didactică şi de cercetare 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  
2001-2008  doctor în matematică  

Universitatea  "Politehnica" din Bucureşti 

▪ Optimizări neliniare, Câmpuri vectoriale 
Tehnici de investigare în probleme vectoriale de optim  

1999-2001  master, specializarea Algebră 

Universitatea   din Bucureşti 

▪  Algebră abstractă, Teoria curbelor şi suprafetelor 
Studiul algebric al unor probleme geometrice  

1995-1999  licenţă în matematică 

Universitatea   din Bucureşti 

▪ Analiză matematică, Analiză numerică, Analiză functională, Algebră, Cercetări operaţionale, 
Pedagogie, Metodica predării matematicii 

Fundamente ale matematicii 

  
 
 
 
 

1991-1995  bacalaureat 

Colegiul Naţional "Nicolae Grigorescu", Câmpina, Prahova 

▪ Elemente de cultura generală  
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Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic universitar, 
activitatea de cercetare, experienţa la doctorantură şi publicare de lucrări în jurnale de top,  
disponibilă pentru lucrul în echipă 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ organizator al conferinţelor anuale DGDS, din anul 2005 până în prezent;  
▪ comisii de licenţă şi disertaţie;  
▪ coautor la diverse cărţi;  
▪ membru în echipe de cercetare;  
▪ membru în diverse proiecte POSDRU;  
▪ depunere de proiecte UEFISCDI; 
▪ introducerea unei noi discipline de studiu   

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a structurii Facultăţii de  Ştiinţe Aplicate 
▪ îndrumator de an (anul III, matematică şi informatică)  

Competenţe informatice  ▪ cunoaştere avansată a LaTeX 
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 
▪ programare în Maple 
▪ coordonare laborator gestiune informatica documente 
▪  coordonare laborator modelare numerica 

Alte competenţe  ▪ coordonator al unui grup de cercetare în analiza neliniară 
▪ redactor şef adjunct la un jurnal BDI (2008-2012) 
▪ membru in EB al unui  jurnal indexat ISI  
▪ referent la jurnale selective 
▪ activitate pentru buletinul UPB, Seria A 


